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VASCO NOVICE AVGUST 2015 
 
 

Davčne blagajne (Zakon o davčnem potrjevanju računov, ZDavPR) 

Zadnji dan julija nam je Uradni list RS, št. 57/2015 prinesel objavo Zakona o davčnem potrjevanju računov 
(ZDavPR). Zakon je stopil v veljavo 1.8.2015 in bolj podrobno opisuje »davčne blagajne«. Zakon v 24. členu 
omogoča zavezancem izvajanje postopka potrjevanja računov od 1. decembra 2015 dalje, obvezna uporaba 
pa sledi od 2. januarja 2016. V mesecu dni mora finančno ministrstvo izdati pravilnik o davčnih blagajnah, ki 
bo določal tehnične podrobnosti potrjevanja računov. 
 
Aplikacije Faw/FawLT/FawS/FawMini, Vasco.web in Asw bodo pravočasno usklajene z veljavno 
zakonodajo. O vseh nadaljnjih novostih in aktivnostih s tega področja, vas bomo ažurno obveščali preko 
Vasco novic. 
 
Jeseni bomo trgu ponudili tudi mobilno davčno blagajno za telefone in tablice z operacijskim sistemom 
Android. Mobilna davčna blagajna bo delovala kot podaljšana roka aplikacije Fakturiranje (Win), za svoje 
delo pa bo potrebovala internetno povezavo za potrebe sinhronizacije podatkov in seveda fiskalizacijo 
računa. Aplikacija bo omogočala klasično prodajo z brezžičnim tiskanjem računov. Artikle, stranke, 
zaloge in ostale nastavitve pa bo črpala iz Fakturiranja, ki bo služil kot zaledna pisarna (back office) in 
baza podatkov.  
 
 

SOLAW in VRTEC, Pošiljanje opominov plačnikom na mail 

Tako v programu SOLAW kot VRTEC je bila pred kratkim dodana možnost pošiljanja opominov plačnikom na 
mail. Priprava in obdelava opominov zaradi te možnosti ni nič drugačna kot do sedaj. Razlika je le pri izpisu 
opominov. Tu sedaj lahko izberete, da se opomini namesto natisnejo, pošljejo v PDF obliki na mail plačnika, 
katerega ima ta vpisanega v matičnih podatkih plačnika/skrbnika. Opomini, priprava in tiskanje se v 
programu SOLAW nahaja v meniju 2.3.3. v programu VRTEC pa v meniju 5.3.2. V obeh menijih je gumb za 
tiskanje »F5 – Tiskaj«. Ob kliku nanj se vam odpre okno, kot na spodnjih slikah. 
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Da bi lahko opomine poslali na elektronske naslove plačnikov, morate na prvem zavihku tega okna pod »Kam 
pišem«, izbrati »PDF datoteka«, nekoliko nižje pod »Način pošiljanja po elektronski pošti« pa možnost 
»Vsak izpis na E-naslov partnerja«. Na drugem zavihku tega okna postavite kljukico pod »Ločene PDF 
datoteke po plačnikih« ter nekoliko nižje pod »Pošlji PDF datoteke plačnikom po E-POŠTI«. Ostale kljukice 
postavite po lastni presoji in želji. 
 
V spodnjem delu zavihka sta še polji »Naziv zadeve za sporočilo« - tu lahko napišete tekst katerega bo prejemnik 
opomina videl pod »Zadeva«. Pod tem poljem pa je polje za besedilo sporočila, kjer lahko napišete poljuben 
tekst. Pri tem lahko uporabite naslednje formule: #27 – za šifro otroka, #22 – ime otroka, #23 – priimek otroka. 
 
 

SOLAW in VRTEC, Izpis obrazcev IOP – odprtih postavk 

Na željo strank smo tudi v programu SOLAW in VRTEC uredili izpis IOP in pošiljanje na mail plačnika. Novost 
se v programu SOLAW nahaja v meniju 2.4.7.8, v programu VRTEC ga najdete v meniju 5.3.9.4. Po izboru 
ustreznega menija se vam odpre okno kjer vnesete željene podatke. Pozorni bodite predvsem na polja »Stanje 
na dan« oziroma »Do vključno obdobja«. 
 
Če bi se odločili IOP-je poslati po mailu plačnikom, pa velja (tudi nastavitve in sama okna) popolnoma enako kot 
velja za pošiljanje opominov na maile plačnikov. Glede pošiljanja opominov plačnikom smo pisali v teh novicah 
pod rubriko »SOLAW in VRTEC, Pošiljanje opominov plačnikom na mail«. 
 
 

Zakonske novosti (Plače JS; sklici za plačila preko UJPnet) 

1. V Uradnem listu RS, št. 55/2015 je bil objavljen Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med 

delom. Višina regresa za prehrano med delom iz drugega odstavka 3. člena Aneksa h Kolektivni 

pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji znaša od 1. julija 2015 dalje 3,68 eurov. 

 

2. Zakonodajalec je v Uradnem listu RS, št. 51/2015 objavil Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačilnih 

navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listin v 

papirni in elektronski obliki. Bistvena sprememba se nanaša na obvezno navedbo ID številke e-

računa na plačilnem navodilu v papirni in/ali elektronski obliki za poravnavo obveznosti e-računa. V 

primeru, da se plačilno navodilo ne nanaša na poravnavo obveznosti iz naslova e-računa (primer 

nakazilo plače), se obvezno navede konstanta 999999999999999. UJP bo v skladu s Pravilnikom od 

1.10.2015 dalje proračunskim uporabnikom zavračal datoteke s plačilnimi navodili, ki ne bodo 

vsebovale podatka v polju/znački <InstrForDbtrAgt> (ISO indeks 2.85). 

Vsi programi, ki generirajo plačilno datoteko, bodo posodobljeni tekom meseca avgusta. 

 

Humor “Smeh” 

Mož ženi med plesom: 
»Tista plavolaska se mi je nasmehnila.« 
Žena odgovori: 
»Saj sem se tudi jaz morala smejati, ko sem te prvič videla.« 
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